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للتعاون جديدة سياسة نحو
الوروبي الحتحاد بلدان بين ما 

لعربي ا المغرب وبلدان

 أستاذ منصوري، الشريف محمد
مساعد

منتوري جامعة التسيير، و التقتصاد كلية
الجزائــــر تقسنطينة، 

ملخص:
العلتقات طبيعة تحليل هذه، البحث ورتقة  تتناول

المـغـرب بلدان و الوروبي التحاد بلدان بين تربط التي
ذـلـك ـفـي بـمـا تربطهـمـا، اـلـتي التفاتقـيـات عبر العربي
الممـضـاة الورو- متوـسـطية للشراكة برشلونة اتفاتقية

ـام ـتي و ،1995 ـع ـا رـكـزت اـل ـى أساـس ـوانب عـل الـج
شراكة لنشاء كافية غير تبدو التي و المالية، و التجارية
ذات جدـيـدة، اـسـتراتيجيات وـضـع عـلـى تقائمة حقيقية،

بيــن مــا العمــق فــي شــراكة أي مؤسســاتي، بعــد
وجيه ذلـك و التقتصـادية، المؤسسـات السـتثمارات بت
ـــة ـــاملين و المباـشـــرة الوروبـي التقتـصـــاديين المتـع
خـلـق ـفـي لتـسـاهم المغاربية، المنطقة نحو الوروبيين

ـثروة ـة، التقتصــادية اـل ـى تشــجع و الحقيقـي ـو عـل النـم
. فيها الدائم التقتصادي

Résumé:

 Par  cette  réflexion  analytique,  au  relations  euro-  Maghreb,

nous  démontrons  que  les  accords  signé  auparavant,  entre  les  deux

regroupements inclus la conférence de Barcelone, sont insuffisantes,
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pour  une  véritable  partenariat,  qui  doivent  dépasser  les  relations

commerciales  et  financières,  à  l’instauration  des  stratégies

institutionnels entre les partenaires économiques des deux rives de la

méditerranée,  qui  encouragent  l’investissement  directe  étrangères

(IDE),  créateur  de  la  richesse  économique  et  motive  la  croissance

économique dans la région du Maghreb .

مقدمــــة: 
مع خاصة أوروبا، و العالم عرفها التي التحولت بعد   

كل بسقوط  الماضي القرن من التسعينات عقد مطلع
ـن ـن، حــائط و الشــيوعية ـم ـدان رأت برلـي التحــاد بـل

كمية تقفزة تحقيق ضرورة ،1995 عام منذ و الوروبي
بقـدر المتوسـطية، البلـدان مـع علتقاتهـا فـي نوعيـة و

و التقتـصـادية و السياـسـية التحديات مستوى في يكون
للبحــر الجنوبية الضفة منطقة تواجهها التي الجتماعية

العلتـقـات ـصـياغة بإـعـادة ذـلـك و    ، المتوـسـط البيض
و المغاربية البلدان خاصة البلدان، هذه مع تربطها التي

شــعوب و بلــدان طموحــات يعكــس بمــا توســيعها،
الفردـيـة اـلـدخول مـسـتويات بتـقـارب تـسـمح المنطقة،

ببـلـدان المتواـجـدة تـلـك ـمـع العرـبـي المـغـرب لبـلـدان
و كاليوـنـان بـلـدان ـفـي التـقـل عـلـى الوروـبـي، التـحـاد

خلل مــن بينهما، التنمية مستويات تقارب مع البرتغال
ـدائل إيجــاد ـدة ـب ـل جدـي ـة مشــاريع لتموـي ـي التنمـي ـف

مـشـاكل ـمـن تعانيه ما تجاوز و         المغاربية المنطقة
الهياكــل ضعف و المديونية حدة تصاعد منها اتقتصادية،
. بها القاعدية
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و الوروبي الحتحاد بين العلاقات حتطور.1
العربي: المغرب بلدان

: ( هي أساسية بمحطات التجمعين بين العلتقات مرت
1(

الول: احتفااقيــــات الجيــــل احتفااقيــــات.1
 الولى النتساب

    Les Premiers Accords d’Association 
المجموـعـة بإنـشـاء القاـضـية روـمـا اتفاتقية إمضاء فبعد

ـفـي الوروبـيـة السياسة تميزت ،1957 سنة الوروبية
بـلـدان بـيـن القائـمـة العلتـقـات بتـلـك المتوـسـط، حوض

المزاـيـا بـعـض بإعطاء خاصة، فرنسا و العربي المغرب
لـهـذا أـخـرى، ـبـدول مقارـنـة المعاملة في لها التفضيلية

1963 ـسـنة مـنـذ المغرب و تونس من كل مطالبة نجد
للمجموـعـة المكوـنـة الـسـتة البـلـدان مع محادثات بفتح

ـة ـرام ذاك آن الوروبـي و معـهـم، انتـسـاب اتفاتقـيـات لـب
،1962 ـسـنة اـسـتقللها عـلـى الجزائر حصول إثر على

الول الجيل اتفاتقيات بإمضاء جيرانها درب على سارت
خـمـس لـمـدة  و1969 ـسـنة الوروبـيـة المجموـعـة ـمـع

تجارـيـة مزاـيـا إعـطـاء عـلـى أساـسـا القاـضـية ـسـنوات،
. تفضيلية

و الماـضـي الـقـرن ـمـن الـسـبعينات عشرية بداية منذ و
ـى ـة إـل ـدوة انعقــاد غاـي الورو- للشــراكة برشــلونة ـن

المجموعة سياسة مراجعة تم ،1995 سنة متوسطية
ما هو و  مرتين، عدلت و المتوسط البحر في الوروبية

 الثالثة و الثانية المرحلتين خلل من يتضح
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ــات.2 ــل احتفااقـي ــاني الجـي ــة الـث : المقارـب

الوروبـيـة المجموـعـة لسياـسـة الـشـاملة
)1992- 1972( المتوـسـط البـحـر ـفـي  

L’Approche Globale Méditerranéenne      
المنعقدة الوروبية القمة إثر على السياسة هذه جاءت

على تطبيقها مجال تحديد تم أين ،1972 سنة بباريس
اـلـتي و فـقـط، المتوـسـط للبـحـر المطـلـة البـلـدان تـلـك

ـالبت ـن ـط ـة ـم ـة المجموـع ـة الوروبـي تفضــيلية معامـل
تـسـهيل ـحـول الـشـاملة المقارـبـة ـهـذه ـتـدور و مميزة،
ـول ـات دـخ ـناعية المنتـج ـطية الـص ـى المتوـس ـسـوق إـل

ـفــي أـكــبر مروـنــة إعـطــاء و الوروبـيــة، المجموـعــة
، المتوسط البحر ضفتي بلدان بين التجارية المعاملت

ـتي ـا ـمـن اـل ـدان بينـه ـي، المـغـرب بـل خفـضـت إذ العرـب
من القادمة الزراعية المنتجات على الجمركية الرسوم

ـنـوع  % حـسـب80  % إـلـى20 بـيـن ـمـا المنطقة هذه
.  المنتوج

بـلـدان ـمـع اتفاتقـيـات الوروبـيـة المجموـعـة أمضت بهذا
ـي المغــرب ـر الوســطى العرـب ـونس – ( الجزاـئ و – ـت
عملت حين في ،1976 سنة من أفريل ) في المغرب
بالبـلـدان ) الخاصة ( لومي اتفاتقيات إطار في موريتانيا
إبـعـاد و الـهـادي، المحيط و الكرايب منطقة و الفريقية

. التفاتقيات هذه من ليبيا
ـال و اسبانيا من كل انضمام بمجرد أنه غير ـى البرتـغ إـل

ـة ـة المجموـع ـنة الوروبـي ـم ،1986 ـس ـديل ـت ـذه تـع ـه
دـخــول حرـيــة بإمكانـيــة احتـفــظ حـيــث التفاتقـيــات،

الـسـوق العرـبـي المـغـرب لبـلـدان الـصـناعية المنتجات
الداخـلـة النـسـيجية المنتـجـات كمية تحديد مع الوروبية
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في خاصة  الهامة التصديرية الصناعات من هي و إليها،
فتـم الزراعـيـة المنتجـات أما المغرب، و تونس من كل

الوروـبــي الزراـعــي البرناـمــج لـجــراءات إخـضــاعها
)،PAC(  المشترك ـفـي لـهـا تفـضـيلية مزايا إعطاء مع  
المنتـجـات كمـيـة حـسـب الجمركـيـة الرـسـوم تخفـيـض

ـة ـة، الـسـوق إـلـى الزراعـي تـقـديم ـجـانب إـلـى الوروبـي
ـمـا مع مقارنة  جدا محدودة كانت التي و مالية، إعانات
ـة إعانات من الوروبية المجموعة تقدمه ـاطق مالـي لمـن
. العالم من أخرى
: سياـســـة الـثـــالث الجـيـــل احتفااقـيـــات.3

ــة ــة المجموـع ــددة الوروبـي ــي المتـج ـف
)1996-1992( المتوسط

      Une Politique Méditerranéenne Rénové (PMR)

و الـسـابقة، السياـسـات لفـشـل السياـسـة ـهـذه ـجـاءت
متجددة أوروبية سياسة بتطبيق لهدافها، تحقيقها عدم
ـتين إـلـى أساـسـا تـهـدف المتوـسـط، ـفـي ـدعيم و تـم ـت

ـات ـاون علتـق ـن التـع ـدان بـي ـر ضــفتي بـل ـض البـح البـي
زـيـادة ـمـع العرـبـي، المـغـرب بـلـدان فيها بما المتوسط

دخول ظروف و شروط تحسين و المالية، المساعدات
مطـلـع ـمـع الوروبية السوق إلى المتوسطية المنتجات

بالـضـبط و     الماـضـي، الـقـرن من التسعينات عشرية
إذا سنوات، خمس مدة  ) على1996  إلى1992 (من
تحـسـين عـلـى أكـثر هـذه الجديدة السياسة ركزت فقد

برامج وضع على منها أكثر التجارية، المعاملت ظروف
الـكـبير الـفـارق هـنـا نـسـجل و البـلـدان، هذه في للتنمية

ـن ـات بـي ـداف و طموـح ـذه أـه ـة ـه ـائل و السياـس الوـس
لها. المسخرة
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ـذ المتوسطية – الوروبية السياسات تكن لم عموما مـن
ماـسـتريخت اتفاتقـيـة غاـيـة  إلى1957 سنة روما اتفاق
ـفـي أوروـبـي اتـحـاد تقـيـام عنها انبثق التي ،1992 عام

فنسجل المتوسطية، البلدان وطموحات آمال مستوى
للمنتـجـات ممنوـحـة كانت التي التفضيلية المزايا تراجع

التمـسـك خلل العرـبـي،ـمـن المـغـرب لبـلـدان الزراعية
الزراعة مجال في المشترك الوروبي البرنامج بتطبيق

)PAC،( ـتي الكــبيرة المنافســة و   أمــام تواجههــا اـل
، المتنوـعـة البرتغالـيـة و الـسـبانية الزراعـيـة المنتـجـات

ـى ـانب إـل ـذا ـج ـد ـه ـي التحدـي ـات الكـم النســيج لمنتـج
( ـتـونس   خاصة المغاربية البلدان طرف من المصدرة

ـرب و ـى المـغ ـة الســوق ) إـل ـات أن ،و الوروبـي العاـن
كانت العربي المغرب لبلدان المقدمة الوروبية المالية
البلدان. هذه طموحات مستوى دون و ضعيفة

المـبـالغ حـصـيلة تـطـور الـمـوالي، الـجـدول لـنـا يظـهـر و
إلى الوروبي التحاد بلدان طرف من الممنوحة المالية
)1996-1978( سنوات بين ما العربي المغرب بلدان

)1جدول(
الممنوحة المالية المبالغ حصيلة حتطور

إلى الوروبي الحتحاد بلدان طرف من
)1996-1978( العربي المغرب بلدان

Ecus أوروبية نقدية وحدة الوحدة: مليون
المغربتونسالجزائرالتفاتقيات

الولى التفاتقية-
)1978-1982(

95114130
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الثانية - التفاتقية
)1982-1986(

الثالثة - التفاتقية
)1986-1991(

الرابعة - التفاتقية
)1991 -1996(

139

224

284

151

239

350

199

324

438

7428541091المجموع
Source : Mohamed Ben EL Hassan Alaoui ; La coopération Entre L’union

Européenne et les pays du Maghreb, Paris, 1994, p.49    (2)

شراكة اتفاتقيات أمضت المغاربية البلدان فإن للشارة
في تونس التوالي، على الوروبي التحاد مع انفرادية
في الجزائر ،1996 فبراير في المغرب ،1995 جويلية
 .2002 أفريل

على انعكاساحتها و ماستريخت معاهدة.2
العربي: المغرب احتحاد

ـبر ـدة إمضــاء يعـت ـي ماســتريخت معاـه ـري07 ـف  فيـف
في كبيرا منعرجا الوروبية، الحكومات تقبل  من1992
،1957 مـارس25 فـي رومـا معاهدة منذ أوروبا تاريخ
إكـمـال " و الوروـبـي "التـحـاد إنـشـاء عنها انبثق والتي

المـسـار بـنـاء ـفـإن للـتـذكير )،3( الوروـبـي الصرح بناء
هي:  أساسية مراحل ثل ث على مر الوروبي

معاـهـدة عـلـى ـبـالتوتقيع الولى: تمـيـزت المرحلة.1
التجمــع بإنشــاء القاضــية ،1957 عــام رومــا

الوروبي
ـد على بالتوتقيع الثانية: فتميزت المرحلة أما.2 العـق

L’Acte الموحد  Uniqueالتـصـديق ـثـم ،1985  ـعـام
إتـقـرار ـهـو فـيـه، ـجـاء ما أهم و ،1987 عام عليه
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ـاء ـدود إلـغ ـن الـح ـة دول بـي ـادية المجموـع التقتـص

الوروبية.
ـالتوتقيع : فتميزت الثالثة المرحلة حين في.3 ـي ـب ـف

ـري07 ـى1992  فيـف ـدة  عـل ـتريخت، معاـه ماـس
ـتي ـة، للوـحـدة فعلـيـة إتقاـمـة أتـقـرت اـل و الوروبـي
ـجـانفي الفاـتـح ـمـن ابتدءا الوروبي التحاد إنشاء

1993. 
380 من المتكونة ماستريخت وثيقة معاهدة تضمنت و

إـلـى تـهـدف اـلـتي الساـسـية البـنـود ـمـن جملة صفحة،
ـاء و مشتركة، اتقتصادية سياسة إعداد و       تنظيم إنـش
و ـصـناعية مـشـاريع تنمـيـة و " الـيـورو"، موـحـدة عمـلـة

: يلي فيما مشتركة خارجية و اجتماعية و سياسية
إتقاـمـة ذـلـك ـفـي بما موحدة، أوروبية سوق إتقامة.1

ـة و اتقتـصـادية وـحـدة ـة بإنـشـاء ـتـوجت نقدـي عمـل
.1999 " اليورو" عام  موحدة نقدية

ـة، السياســية الوحــدة.2 ـح الوروبـي البرلمــان بمـن
إـلـى بالـضـافة الـسـلطات، ـمـن مزـيـدا الوروـبـي

ــدأ إتقـــرار ــة السياســـة مـب ــة و الخارجـي المنـي
المشتركة.

المجال فسحت حيث الوطنية، الدساتير مراجعة.3
 القطري الوروبي التحرك من لمزيد

ـة مبــدأ إتقــرار.4 ـة المواطـن La الوروبـي  Citoyenneté

Européenne   
ـد بتناولها ذلك و الوروبي، الجتماعي البناء.5 العدـي

منهــا تعــاني الــتي الجتماعيــة المشــاكل مــن
ــة، المجموعـــة ــة: كالبطاـل الهجـــرة و الوروبـي
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نـظــام و السياـســي، اللـجــوء ـحــق و الجنبـيــة،
. الجتماعي الضمان

تقـمـة خلل ـمـن الوروبـيـة، التحتـيـة البـنـى ـتـدعيم.6
ـدنبرغ ـاEdinburgh   إـي  ديســمبر12 فــي  ببريطانـي

واـسـعة ـشـبكة وضع على التفاق تم أين ،1992
اء صـعيد علـى التحتيـة البنى من الوروبـي الفض

تمويل مبدئيا الوروبية البلدان تبنت حيث بكامله،
النقــل شــبكات مجــال فــي عملتقــة مشــاريع

ـك إنشاء و      اللسلكية و السلكية والتصالت بـن
. الستثمار لتنشيط معلومات

حتجمع على ماستريخت معاهدة  . آثار3
: العربي المغرب احتحاد بلدان
إيجابيــة أخرى و السلبية الثار بين نميز أن لنا يمكن
العربي: المغرب منطقة على
:  نذكر السلبية الثار بين فمن

البحر ضفتي بين الفاصلة الهوة تعميق في زادت.1
و   الوروـبـي الفـضـاء بـيـن أي ، المتوسط البيض
ـه يعرف الذي الوتقت في إذ المغاربي، الفضاء فـي
هائـلـة تقـفـزة الجدـيـد الوروبي التقتصادي الفضاء
بقــي التكنولــوجي، و الصــناعي الصــعيد علــى

منـظـم غـيـر و متخلـفـا فـضـاءا المـغـاربي الفـضـاء
ــر ــى يفتـق ــة الـســس إـل ــناعية و  المادـي و الـص

بـيـن تـكـافؤ وـجـود ـعـدم أي المتـطـورة، الزراعية
.  الفضائين

نـحـو النفـتـاح إـلـى الوروـبـي التـحـاد بلدان توجه.2
عـلـى ذـلـك و الـشـرتقية، و الوـسـطى أوروبا بلدان

ـدان حســاب ـرب بـل ـي، المـغ ـي خاصــة العرـب ـف
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و التقتـصــادية الـشــراكة و الـســتثمار مـجــالت

. التجاري التبادل
للجالـيـات بالنـسـبة المشاكل و الضغوطات تفاتقم.3

ـا، في المقيمة المغاربية تـطـبيق خلل ـمـن أوروـب
تنـقـل بتنظـيـم القاـضـية ،Shenghen  ـشـنغن إتفاتقية

. الوروبي الفضاء داخل الشخاص
ـي ـن ـف ـان حـي ـن  ـك ـروض ـم ـد ث أن المـف ـدة تـح معاـه

منها: اليجابية الثار بعض ماستريخت
عملتقة سوتقا الوروبي التقتصادي الفضاء يشكل.1

ة و المغاربية للصناعات فرصا توفر واسعة بخاص
ـاز للخامــات ـترول و الطــبيعي كالـغ ـض و الـب بـع
 الزراعية المنتجات

عـلـى الستقرار و بالتوازن الوروبي التحاد يتميز.2
 العالمي الصعيد

اـسـتراتيجيا بـعـدا العرـبـي المغرب منطقة تشكل.3
 الوروبية للقارة بالنسبة

العمـلـة (وـحـدة الوروـبـي النقدي التكامل تحقيق بعد و
ـة ـورو)، النقدـي ـاد يـسـعى الـي ـي التـح ـى الن الوروـب إـل
ه ذلك المالي، التكامل تحقيق أن للمسـتثمرين يتيـح أن
ـاطر تحمل و أعلى عائد على للحصول يسعوا ـل مـخ أتـق

ـن ـع خلل ـم ـن و التنوـي ـن المقترضــين يمـك ـل ـم تموـي
علـيـه العتـمـاد يمكـن بـشـكل و أتـقـل، بتكلـفـة أنفـسـهم

اكتمــال، و عمقا الكثر المالية السواق في أكبر بدرجة
ـو و ـا ـه ـوفر ـم ـد ـي ـة فواـئ ـر و للمســتهلكين فورـي دواـئ

ـال، ـد و العـم ـن يســمح، أن لـب ـل خلل ـم ـع التفاـع ـم
ــرى التقتصـــادية التطـــورات ــل الـخ ــارات مـث البتـك
)4. ( أسرع اتقتصادي نمو و أكبر بإنتاجية التكنولوجية،
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الورو- الشراكة احتفااقية و برشلونة . ندوة4
: متوسطية

ـنـدوة انعـقـاد ـظـل في الورو- مغاربية الشراكة انتقلت
ـشـراكة إـلـى توـسـعت و ،1995 نوفـمـبر في برشلونة

:  إلى أساسا تهدف أورو- متوسطية
 انتقالية بمرحلة تمر التي التقتصاديات تدعيم.1
الجتماعـيـة و التقتـصـادية للتوازنات أهمية إعطاء.2

 المنطقة في
الجهوي الندماج و التكامل على التركيز.3
الوروبـيـة اللجـنـة رـكـزت الـهـداف ـهـذه لتحقيق و 

هما:  التمويل في أداتين على
التـحــاد موازـنــة ـفــي الحكومـيــة المـســاهمات-

 الوروبي
بنــك طرف من الممنوحة القروض على الثانية و-

 BEI(  الوروبي الستثمار

تـقـدره ـمـالي إعتـمـاد بتحرـيـر الوروبـيـة اللجـنـة فقامت
ـون5500 ـدة  ملـي ـة وـح ـة( نقدـي ـترة(ECUSأوروبـي ) للـف
للتحاد العامة الموازنات أموال من  )،1999- 1995

ـمـن أوروبـيـة نقدـيـة وـحـدة  ملـيـون5500 و الوروـبـي،
 ملـيـار11 بمجمـوع أي الوروبـي، الستثمار بنك موارد
ـتي المتوسطية البلدان كل على توزع يورو، تـضـمنها اـل

ن  ابتـداءاMEDA ميدا برنامج المبلـغ أن غيـر ،1997 م
ـفـي تخفيضه تم الوروبي التحاد موازنة من المخصص

ـجـوان ـفـي المنعـقـد  " بفرنـسـاCannes"    ـكـان اجتـمـاع
ـى1995 ـون4685  إـل ـورو  ملـي ـع ، فـقـط ـي تفـضـيل ـم
ـم أي الجهوي، الطابع ذات التنموية المشاريع تمويل تـه
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البـحــر منطـقــة و العرـبــي المـغــرب منطـقــة كاـمــل

. المتوسط
التـحـاد بـهـا تـقـام اـلـتي السابقة التفاتقيات غرار على و

فيها بما الخرى، المتوسطية البلدان باتقي مع الوروبي
و التـجـاري التحرـيـر ـطـابع عليها غلب التي و المغاربية،

بـهـا ـجـاءت التي التفاتقيات فإن المالية، الجوانب بعض
خللـهـا ـمـن يريد إذ أشمل، و أوسع تبدو برشلونة، ندوة

و أمان منطقة المتوسط منطقة جعل الوروبي التحاد
ـار ـادي ازدـه ـاون و اتقتـص ـي تـع ـل ـف ـالت، ـك ـا المـج بـم

ـدة الضــوابط و يتماشــى التجــارة مجــال فــي الجدـي
ـة، ـتي الدولـي ـا أـتـت اـل ـة بـه للتعريـفـات العاـمـة التفاتقـي

منظـمـة ـكـدا   " وGATT " الـغـات التـجـارة و الجمركـيـة
ـارة ـة التـج ـرWTO"  العالمـي ـدد  " بتحرـي الطــراف متـع

الصــناعية السلع مجال في الدولية التجارية للمعاملت
مجالت في ضوابط وضع و الخدمات، في و الزراعية و

ـارة ـة التـج ـتثمارات المرتبـط ـة، بالـس ـوق و الدولـي بحـق
. الفكرية الملكية

الورو- الحر للتبادل منطقة إاقامة . 5
: متوسطية

إتقاـمـة إـلـى الورو- متوـسـطية برـشـلونة اتـفـاق يـهـدف
إبتداءا المتوسط البيض البحر في الحر للتبادل منطقة

يسمح أورو- متوسطي فضاء بخلق  م،2010 عام من
ـل الموال رؤوس و الخدمات و السلع بتدفق ـة بـك حرـي

الســلع عـلــى الجمركـيــة الرـســوم بتخفيــض ذـلــك و
ـمـن توـسـع أن ـشـأنها ـمـن التي و الزراعية، و الصناعية
ن تزيـد و السواق ؤدي الـتي التنافسـية حـدة م إلـى ت
. النوعية و النتاجية تحسين
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اللتكافؤ هو المنطقة، هذه إتقامة عند يلحظ ما أن غير
تظـهـر جـهـة فـمـن المتوـسـط، ـضـفتي مجموـعـتي بـيـن

) دول ( الوروبـيـة للمتوـسـط الـشـمالية الـضـفة بـلـدان
أـنـواع ـكـل في التنافسية شروط من متمكنة و متقدمة

بلدان فإن ، الخدماتية و الزراعية و الصناعية المنتجات
المـغـرب بـلـدان خاـصـة و للمتوـسـط الجنوبـيـة الـضـفة
ـادياتها، في هيكلية إختللت تعرف بلدان العربي، اتقتـص

إـلـى خللـهـا ـمـن تـسـعى انتقالـيـة، بمرحـلـة الن تـمـر و
هــذه لتصحيح اجتماعية و          اتقتصادية برامج تطبيق

المديونـيـة ـعـبئ ـمـن التخـلـص ـفـي خاـصـة الختللت،
التـضـخم مـظـاهر و بـهـا البطاـلـة حدة تزايد و الخارجية،

... تعرفها التي
يبـقـى ـلـم التي المنطقة هذه إتقامة عند يتوتقع فإنه لهذا

المؤسـسـات ـمـن الـكـثير اختـفـاء الـكـثير، عنـهـا يفـصـلنا
)،PME(  المتوـسـطة و الـصـغيرة عـلـى تـقـادرة الغـيـر  

و  الفـرص، تكافؤ لعدم المنطقة في المنافسة مواجهة
خاـصـة الوروـبـي التـحـاد بلدان هي الول المستفيد أن
حقيقية شراكة إتقامة نتوتقع ل لننا القصيرة، الجال في

ـة و   الـسـتثمارات مـجـال ـفـي ـفـي التقتـصـادية التنمـي
أوروـبـا بـلـدان ـمـع تنافـسـيتها لحدة المغاربية، المنطقة

ـطى ـرتقية، و الوـس ـتي الـش ـتقطب اـل ـبر تـس رؤوس أـك
فيـهـا الـسـتثمار حالـيـا تفـضـل اـلـتي الوروبـيـة، الموال
الـيـد ـلـوفرة نتيـجـة التكنولوجـيـة الـصـناعات ـفـي خاصة

تكوينيا. و علميا المؤهلة العاملة
حالـيـا تحـقـق العرـبـي المـغـرب فبـلـدان ـهـذا جانب إلى

التـحـاد بـلـدان ـمـع التجارـيـة علتقاتـهـا ـفـي تجاريا عجزا
ـلـو فـمـاذا الـصـناعية، المنتـجـات ـفـي خاـصـة الوروـبـي
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ـهـذا أن فـيـه ـشـك فبل ؟ الجمركـيـة التعريـفـات أزيـلـت
خـسـائر تحقـيـق ـجـانب إـلـى أـكـثر، يتزاـيـد سوف العجز

الجمركـيـة الرـسـوم ـمـن المتأتـيـة اليرادات في مؤكدة
لـهـذه الجبائـيـة للـيـرادات معـتـبرة نـسـبا تـشـكل واـلـتي

ـعـن البـحـث البـلـدان ـهـذه عـلـى يتطـلـب مـمـا البلدان،
هي و الخسائر، هذه لتعويض الرسوم من جديدة بدائل
ــن ــور ـم ــعبة الـم ــن الـص ــاحيتين ـم ــية الـن و السياـس

.    التقتصادية
إلى المباشرة الجنبية الستثمارات  .  حتدفق6

:العربي المغرب منطقة
المـغـرب بـلـدان طرف من بدلت التي المجهودات رغم

ـة النظم عبر بها، الستثمار تحسين في العربي القانونـي
ـــراءات و ـــة، الـج ـــوانين و التنظيمـي ـــجعة الـق المـش

في النسبي الستقرار و الجنبي، الستثمار لستقطاب
و داخلـيـة توازـنـات بخـلـق الكلية التقتصادية السياسات

نـسـب انخـفـاض و التضخم معدلت استقرار و خارجية،
ـد ـى الفواـئ ـروض عـل ـة الـق ـى للســتثمار، الموجـه تبـق
المباشرة الجنبية للستثمارات استقطابا أتقل المنطقة

الـجـدول لـنـا يوـضـحه ما هو و    ، أخرى بمناطق مقارنة
.  التالي
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، العربية الدول في الستثمار المصدر: مناخ
،الكويت، الستثمار لضمان العربية المؤسسة

)5     (121ص.  ،2005
منطـقـة ـضـعف ـمـدى الـجـدول ـهـذا بياـنـات ـمـن يتـضـح

أجنبـيـة اـسـتثمارات اـسـتقطاب ـفـي العرـبـي المـغـرب
( الزـمـن من عقد خلل مجتمعة تتحصل لم إذ مباشرة،

دولر  مليــــــون21.424 علــــــى ) إل1995-2004
إجـمـالي   %  مـن0,29 نـسـبة يمـثـل ما هو و أمريكي،
الـعـالم مـسـتوى عـلـى المباشرة الستثمارية التدفقات

ـتي ـد بلـغـت اـل ـترة نـفـس عـن ـون7.179.166 الـف  ملـي
ــبة و دولر، ــن1,12 نـس ــالي   %  ـم ــدفقات إجـم الـت

ـتي المباـشـرة الـسـتثمارية ـا تحـصـلت اـل ـدان عليـه البـل
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بلـغـت اـلـتي و الزـمـن ـمـن العـقـد نـفـس خلل النامـيـة

ضــعف تفســير يمكــن و دولر،  مليــون1.912.431
ـكـون أجنبـيـة، أـمـوال رؤوس اـسـتقطاب على المنطقة

و جاذبـيـة أـكـثر الـعـالم، في أخرى إتقليمية مناطق هناك
ــزا ــتثمارات تحفـي ــة للـس ــرة، الجنبـي ــة المباـش خاـص
)6. ( السيوية المنطقة

الوروبـيــة الـســتثمارات حـجــم تراـجــع ـجــانب إـلــى
ـة، ـا و بالمنطـق ـى توجهـه ـدان إـل ـا بـل و الوـسـطى أوروـب

المغاربـيـة، المنطـقـة تـنـافس أـصـبحت اـلـتي الـشـرتقية
مـسـتوى و مؤهـلـة عامـلـة ـيـد عـلـى تـتـوافر وأنها خاصة

بالمنطـقـة المتواـجـد ذـلـك ـمـن أعـلـى تعلـيـم و تـكـوين
. العمل إنتاجية تحسين على تؤثر إذ المغاربية،

عرفتهــا التي الزيادة رغم أنه الجدول بيانات تظهر كما
الـسـتثمارات عـلـى الحـصـول ـفـي المغاربـيـة المنطـقـة

تضــاعفت أين الزمن، من عقد خلل المباشرة الجنبية
 مليــون638 من بالنتقال ذلك و مرات، أربع من بأكثر
2.805 إـلـى ،1995 ـسـنة خلل فـقـط مجتمـعـة دولر

البلدان المغرب يتصدر و ،2004 سنة عند دولر مليون
ــة ــي المغاربـي ــتقطاب ـف ــتثمارات اـس ــة الـس الجنبـي
-1995( الزـمـن ـمـن عـقـد خلل تحـصـل إذ المباـشـرة،

دولر  مليون9.835 مقدار على المجموع ) في2004
تحـصـلت ما إجمالي  % من45,90 نسبة يمثل ما هو و

نفس خلل بلغت التي و المغاربية المنطقة كامل عليه
رؤوس معظمـهـا اـلـتي و دولر،  ملـيـون21.424 العقد
ـالت ـفـي أساسا تركزت أمريكية، و أوروبية أموال مـج

الفندتـقـة و الـسـياحة في و اللبسة و النسيجية الصناعة
ـتـونس و الجزاـئـر ـمـن ـكـل يليـهـا ـثـم البـحـري، الصيد و
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الـتـوالي عـلـى تحـصـلتا اـلـدين و المـقـدار بنـفـس تقريبا
أجنبـيـة إـسـتثمارات عـلـى الزـمـن من العقد نفس خلل

ـى وصــلت مباشــرة ـون5.778 إـل بالنســبة دولر  ملـي
ـا إجمالي  % من26,96 نسبة مايمثل هو و للجزائر، ـم
ترـكـزت اـلـتي و المغاربية المنطقة كامل عليه تحصلت

ـا ـفـي ـشـركات ـمـن المحروتـقـات مـجـال ـفـي معظمـه
ـا نـسـجل و ، يابانـيـة و أوروبـيـة و أمريكـيـة التحـسـن هـن

أـمـوال رؤوس اـسـتقطاب ـفـي للجزاـئـر بالنسبة الكبير
انتقـلـت حيث ،  مرة35 من بأكثر تضاعفت التي أجنبية

ـى1995 سنة خلل فقط دولر  مليون25 من 882  إـل
الجـهـود بفـضـل ـهـذا و ،2004 ـسـنة عـنـد دولر مليون

تحـسـين ـفـي الجزائرـيـة الدوـلـة بها تقامت التي الكبيرة
ـواء عامة، بصفة الجزائر في الستثمار مناخ ظروف ـس

اسـتتباب و المنـيـة الظـروف أجـواء تحـسـين خلل من
التقتـصـادية المؤـشـرات تحسين عبر أو المان، و المن

بتـسـديد سابقة في الجزائرية الدولة بادرت أين الكلية،
تحـسـن بفـضـل دائنيـهـا إـلـى خارجـيـة ديون من عليها ما

ـمـدا تحـسـن ـجـراء الـصـعبة بالعملة النقدية احتياطياتها
مـيـزان تحـسـن ـمـع تنـعـدم، تـكـاد اـلـتي و البترول، خيل

الخارجـيـة تجارتـهـا مـيـزان ـكـدا و الخارجـيـة ـمـدفوعاتها
أـخـرى إـلـى ـسـنة من تجارية فوائض يحقق أصبح الذي

ـفـي تتـجـاوز ـلـم واـلـتي بـهـا التـضـخم نـسـبة تخفيض مع
،3 مـعـدل الـسـنوي المتوسط تحـسـن ـجـانب إـلـى % 

سياـسـة و تـقـوانين بوـضـع للـسـتثمار، الـقـانوني المـنـاخ
ـفـي الـسـتثمارات إتقاـمـة تـشـجيع عـلـى تعـمـل جدـيـدة

ـر ـز دون الجزاـئ ـن تميـي ـة المــوال رؤوس بـي و المحلـي
ـمـع  الـخـاص الـسـتثمار خاصة بصفة تشجيع و الجنبية،
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المفلسة العامة الوطنية للمؤسسات واسعة خصخصة

إـلـى ، الجنبـيـة المنافـسـة مواجـهـة عـلـى تقادرة الغير و
هنا الشارة مع الصرف، لسعار كلي شبه تحرير جانب

الجزائرية الدولة بها تقوم التي الكبيرة المجهودات إلى
تهيـئـة خلل ـمـن التحتـيـة البنى في الستثمار مجال في

ـاطق واســعة للســتثمار، المخصصــة الصــناعية للمـن
ــة و كتـشــييد ــوانئ عـصــرنة و ترتقـي و الموـجــودة الـم

الـسـريع ( الطرـيـق السريعة الطرق شق و المطارات،
غاـيـة إلى التونسية الحدود من يمتد الذي غرب – شرق

ـة الحــدود ـن فــي )، المغربـي الســتثمارات بلغــت حـي
العـقـد نـفـس خلل ـتـونس عليـهـا تحصلت التي الجنبية

يمـثـل ـمـا ـهـو دولرو  ملـيـون5.439  مقدار الزمن من
كاـمـل علـيـه تحـصـلت ما إجمالي  %  من25,38 نسبة

أمـوال رؤوس معظمهـا الفـترة، نفـس خلل المنطقـة
الفـنـدتقي و      الـسـياحي الستثمار نحو اتجهت أوروبية

الـصــناعة و اللبـســة و النـســيجية الـصــناعات ـفــي و
ـدار رابعة مرتبة في موريتانيا تأتي و الجلدية، 777 بمـق

نســبة تمثل ما هي و الزمن من عقد خلل دولر مليون
المنطـقـة كاـمـل عليه تحصلت ما إجمالي  % من3,62

و الـفـترة نـفـس خلل مباـشـرة أجنبـيـة اـسـتثمارات من
أساسا تركزت أوروبية أموال رؤوس معظمها في التي
ـثـروة ـمـن البـلـد ـهـذا ـبـه يزـخـر لما البحري، الصيد في

مناجم في الجنبية الستثمارات بعض و كبيرة، سمكية
بياـنـات خلل ـمـن ليبـيـا لـنـا تظـهـر حين في الفوسفات،

المباـشـرة الموال لرؤوس مصدر بلد أنها على الجدول
ـثر ـه أـك ـا، مـسـتقطب مـن ـدار ـصـدرت إذ لـه 405(-  مـق

. الفريقية و   العربية البلدان نحو دولر) خاصة مليون
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أوروـبــا بـلــدان عـلــى الوروـبــي التـحــاد فانفـتــاح إذا
ـضـبط إـعـادة إـلـى ـيـؤدي ـسـوف الشرتقية، و الوسطى

البلدان أن حيث التقتصادية، النشاطات انتشار خريطة
ســوف ، الوروبي التحاد بلدان مع بسرعة تندمج التي

تقليدـيـة ـصـناعية ـفـروع في التخصص من أكثر تستفيد
) 7. ( الزراعة في أو ماهرة عاملة يد تتطلب ل التي

ـا ـل أن علـم ـة كاـم ـر منطـق ـض البـح ل المتوســط البـي
الـسـتثمارات ـتـدفق ـمـن ـضـعيفة نـسـبة من إل تستفيد

ـة ـرة الجنبـي ـى المباـش ـعيد عـل ـدولي، الـص ـتي و اـل ل اـل
موضح هو كما  %،3 نسبة الحوال أحسن في تتجاوز

الموالي. الشكل في

Source:christophre van Huffel, investissements directs
étrangers:problèmes et

Enjeux pour les pays du sud et de L’est de la Méditerranée,Revue
Région et Développement,N°13,L’Harmattan,juillet 2001,p.198,(8)
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الـسـتثمارات ـمـن ـكـبير ـجـانب توجه الشكل من يتضح

أمريـكـا و آـسـيا ـشـرق بـلـدان إـلـى المباـشـرة الجنبـيـة
ـة ـوص، اللتينـي ـا بالخـص ـوافر لـم ـه تـت ـن علـي ـل ـم عواـم
ـة، الموال رؤوس استقطاب على مشجعة ـفـي الجنبـي

خصوصــا و المتوسط  البيض البحر منطقة ضلت حين
في تتركز التي و لها، جدبا أتقل العربي المغرب منطقة
ـا، دون القطاـعـات بـعـض ـات ـفـي خاـصـة غيرـه تقطاـع

تـلـك و ـتـونس، و ليبـيـا و الجزاـئـر ـمـن ـكـل ـفـي الطاتقة
ـة ـي للتصــدير الموجـه ـروع ـف و اللبســة و  النســيج ـف
المـغـرب، و ـتـونس ـمـن كل في الستهلكية الصناعات

ـة و فيها النتاج عوامل تكلفة لضعف نظرا ـة خاـص تكلـف
. العمالة

جلب على المشجعة  . المحفزات7
منطقة إلى المباشرة الجنبية الستثمارات

 العربي المغرب
الشركات الحسبان في تأخذها التي المعايير من  

نذكر: مباشرة استثمارات إتقامة في الجنبية
البـلـدان : ـفـي السياـسـي و التقتصادي الستقرار.1

المنطـقـة تظـهـر حـيـن في فيها، الستثمار المراد
الـكـثر الـعـالم ـفـي المـنـاطق بيـن ـمـن المغاربـيـة
ــطرابا ــرا و اـض ــي تغـي ــوانب ـف ــية الـج السياـس

الجتماعية و
و مـسـتقر و ـثـابت تـقـانوني نـظـام وـجـود ـضـرورة.2

ـده ل هذا حين في مصداتقية، ذا و شفاف ـي نـج ـف
تغـيـرات الخـيـرة ـهـذه تـشـهد إذ المنطـقـة بـلـدان
 القانوني المجال في كبيرة

*****  تقسنطينة للساتذة العليا المدرسة



بلدان بين ما للتعاون جديدة سياسة نحو  ،،،، منصوري الشريف محمد

                      155         لعربي ا المغرب وبلدان الوروبي الحتحاد

ـهــذه ـفــي الموـجــود الخـلــل لـصــلح يكـفــي ل.3
خـلـق و المديونـيـة ـعـبئ من التقتصاديات،التقليل

ـمـن الدوـلـة إبعاد و الكبرى، التقتصادية التوازنات
يـجـب ـمـا بـقـدر الستثمار، و التقتصاد في التدخل

الـبـداع و المؤسـسـات تـحـرك حرية إلى الوصول
. الخاصة المبادرات في مشاركتها و

ـدان مـقـدرة ـعـدم .4 ـة البـل تموـيـل عـلـى المغاربـي
شــبكات و التكــوين و التحتيــة البنــى مشــاريع
أن يـجـب ـشـركاتها و  الـفـروع ـهـذه لن  التـصـال

شركاتها مع منقطع غير و دائم اتصال على تكون
.  الم

جلب على كبير بشكل العاملة اليد توافر يكفي ل.5
ـا لـضـعف المباشرة الجنبية الستثمارات تكاليفـه

ـا، و تأهيلها و نوعيتها أيضا يهم رما بقد لن تكوينـه
التكنولوجيا في التحكم تتطلب الستثمارات هذه

ـفـي متفاوـتـة ـبـدرجات تمـتـاز اـلـتي و المستعملة
التعقد.

المغاربـيـة المنطـقـة في الشرائية المقدرة ضعف.6
ـفـي بمثيلتـهـا مقارـنـة بـهـا، اـلـدخول ضعف نتيجة

. العالم من أخرى مناطق
المنطـقـة ـفـي اـلـداخلي التنافسي المناخ ضعف .7

ـضـعف و التقتـصـاديين، المتـعـاملين بين المغاربية
و بـهـا التموـيـل أدوات و المحلـيـة الـمـوال رؤوس

ـار مـسـتويات ـي، الدـخ ـع المحـل حـجـم تـصـاعد ـم
 بها الخارجية المديونية

على على تحفز جهوية سوق تشكيل في التباطؤ .8
و         المباشرة الجنبية الستثمارات استقطاب
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البـلـدان ـفـي التقتـصـادي النـمـو مـعـدلت ـضـعف

ل اـلـتي البينـيـة، التجارـيـة المـبـادلت و المغاربـيـة
 % .5 نسبة تقدير أتقصى في تتعدى

السواق المغاربية السلع دخول  .  آفاق8
: الوروبية

الـسـلع لتوـغـل آلـيـات ـعـدة هـنـاك أن هنا الشارة يجب
:  في خاصة الوروبية السواق المغاربية

ـلع.1 ـة الـس ـك : و التقليدـي ـالعودة ذـل ـى ـب ـرة إـل فـك
ـا ـبية المزاـي ـتي النـس ـاز اـل ـا تمـت ـلع بـعـض بـه الـس

عـلـى الحـفـاظ و أخرى، بلدان سلع عن المغاربية
ـذه ـدان ـه ـريك البـل ـدي كـش ـدان تقلـي ـاد لبـل التـح

الوروبي. 
ن للتعـاون جديـد نمـوذج عـن البحـث ضـرورة.2 بي

العرـبـي المـغـرب بـلـدان و الوروبي التحاد بلدان
التزاـمـا الثانـيـة منتـجـات إـلـى الولى أسواق بفتح

ـات ـة التجــارة منظمــة باتفاتقـي )WTO(  العالمـي  
و النـســـيجية، و الزراعـيـــة للمنتـجـــات خاـصـــة

التنموـيـة المـشـاريع تمويل في الفعلية المشاركة
ـة ذات ـي الولوـي ـة ـف ـة، المنطـق خاصــة المغاربـي

ـمـن التقلـيـل تقـصـد الزراعـيـة، المـشـاريع تموـيـل
و البـحـث مشاريع للخارج،وتمويل الغذائية التبعية

ـناعية المؤسسات لصالح الموجهة التكوين و الـص
المعـتـاد المـشـاريع تموـيـل إبـقـاء ـمـع ، الخدماتـيـة

. التحتية للبنى تمويلها على
إتحاد تجمع بناء لمساعي الوروبي التحاد تشجيع.3

ذات المـشـاريع بتموـيـل ذـلـك و العرـبـي، المغرب
ــابع ــوي الـط ــم ( أي الجـه ــل تـه ــة كاـم المنطـق
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بـلـد ـكـل ـفـي المشاريع تمويل ليس ) و المغاربية
لتمويــل خاص صندوق بتخصيص ذلك و حدا على
البـنـى مـجـالت ـفـي خاـصـة المـشـاريع، هذه مثل

البـلـدان ـحـدود ـعـبر التنمية و التصالت و التحتية
. المغاربية

الرـسـوم تخفـيـض الوروـبـي التـحـاد بـلـدان عـلـى.4
المـغـرب منطـقـة من التية السلع على الجمركية

لتـلـك مـسـاوية التـقـل عـلـى جعلها و          العربي
خاـصـة اليوـنـان، و البرتـغـال و اـسـبانيا ـمـن التـيـة

امتـيــازات إعـطــاء و          الزراعـيــة المنتـجــات
ـمـن التـيـة الـخـرى الـسـلع باتقي عن لها تفضيلية

. الوروبي التحاد خارج
التغـيـرات مع التأتقلم المغاربية البلدان على يجب.5

ـت أي من أكثر العالمي التقتصاد في الحاصلة وتـق
ـى، ـن مـض ـين خلل ـم ـدلت تحـس ـا مـع و إنتاجيتـه
( الدوليـة السواق في تنافسيتها مستوى تحسين
). المنتجات نوعية تحسين

وتـقـت أـسـرع ـفـي المـغـاربي التجـمـع بناء ضرورة.6
بزـيـادة تـسـمح بديـلـة جهوية سوق خلق و ممكن،

الموال رؤوس تدفق و البينية التجارية المبادلت
. حرية بكل العاملة اليد و

العربي المغرب بلدان اندماج  . سياسة9
: الوروبي الحتحاد بلدان ضمن
ـمـع إيجابـيـا تندـمـج أن العربي المغرب بلدان بإمكان
ـدان ـي، التـحـاد بـل و القـصـير الجلـيـن عـلـى الوروـب

النـسـبية المزاـيـا مفـهـوم عـلـى بالعتماد ، المتوسط
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و الخاـمـات تـصـدير و إنـتـاج ـفـي خاصة تميزها، التي

الـصـناعات و الـسـياحة ـفـي و   الزراعـيـة، المنتجات
بـعـد خاـصـة حقيقـيـة، ـشـراكة ـعـبر ذـلـك و التقليدية،

عليـهـا اعتـمـدت التي التنمية استراتيجيات كل فشل
و   ، السياـسـي استقللها منذ العربي المغرب بلدان
ـــى أدت ـــات إـل ـــي اختللت و أزـم ـــات ـف التوازـن

ـادية ـة التقتـص ـانت كلـي ـة، أم ـك ـتراتيجية تقطاعـي فإـس
ـواردات إحلل أجــل مــن التصــنيع مــا ســرعان اـل

ـيق اـصـطدمت ـواق بـض ـة، الـس ـة و المحلـي محدودـي
مـسـتوى ـفـي ـضـعف تحقـيـق ـمـع  تمويلـهـا تـقـدرات
. إنتاجيتها

ـا ـة إســتراتيجية أـم الخــارج، نحــو الصــادرات ترتقـي
ـصـناعي نـسـيج وـجـود ـعـدم عن كشف ما فسرعان
حقيقـيـة، اتقتـصـادية تنمـيـة تحقيق على تقادر متكامل

إـلـى الـصـناعات ـهـذه تبعية وجود إلى خلص ما بقدر
الخارجية. السواق

ـمـن المنطـقـة هذه بلدان على اليوم يستلزم ما وهو
نحو بالتوجه ذلك و الندماج، إستراتيجية رسم إعادة

ـفـي ـكـدا و ـتـأهيل، التـقـل و العمالة كثيفة الصناعات
الصــناعات فــي التخصــص أي الزراعــي الجــانب
. التقليدية

الوروـبـي التـحـاد بـلـدان على بات المنطلق هذا من
ـدان اتـجـاه لسياستها جديد نفس إعطاء المـغـرب بـل

ـي، ـع و نشــر بإعــادة ذلــك و      العرـب بعــض توزـي
بلـدان نحـو الوروبيـة النتاجـيـة الفروع و القطاعات

منطـقـة إنـشـاء نحو التوجه ظل في العربي المغرب
 .2010 عام الورو- متوسطية الحر للتبادل
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أـمـرا الورو- مـغـاربي بالتعاون الرتقاء أصبح عليه و
ـي مهمــا، ـات ظــل ـف ـة التقتصــادية المعطـي الدولـي

ـة، ـر الراهـن ـاط بتغيـي ـاون، أنـم ـال و التـع ـن النتـق ـم
بـيـن ـمـا التفاتقـيـات إمـضـاء ـفـي المحـصـور التـعـاون
-Inter(  البـلـدان  Etatsبـيـن ـمـا الـقـائم التـعـاون  ) إـلـى

-Inter(  المؤسسات  Entreprises،( يـسـمح سوف أين  
التعاملت تكثيف إلى التعاون من الجديد النمط هذا
ـن مــا المتعــاملين تكــثيف و المؤسســات هــذه بـي

ـاديين )،9( التقتـص ـادة و   ـة زـي ـا إمكانـي و     تأهيلـه
المهنية و  العلمية خبراتها تحسين جانب في ترتقيتها

و الجدـيـدة التكنولوجـيـات عـلـى بالحـصـول تـسـمح و
. جديدة أسواق إلى الدخول

التوصيات) و  ( النتائج:الخاحتمـــة

الورو- متوـسـطية، الـشـراكة اتـفـاق ـبـه أتى ما رغم
ـن ـيع ـم ـالت توـس ـاون مـج ـن التـع ـدان بـي ـفتي بـل ـض

ـمـن ـسـبقوه ما عن كثيرا يخرج لم أنه إل المتوسط،
بـلـدان ـمـع الوروـبـي التـحـاد أمـضـاها التي اتفاتقيات
ـل، ـمـن العرـبـي المـغـرب ـا يغـلـب فـمـازال تقـب عليـه
ـابع ـاري الـط ـن التـج ـى الســعي خلل ( ـم ـة إـل إتقاـم
ـة ـادل منطـق ـاري للتـب ـر التـج ـة لـيـس و )، الـح لتقاـم
ـوال رؤوس توظيف إلى تسعى حقيقية، شراكة الـم

ـة ـي الفائـض ـا ـف ـي أوروـب ـدان ـف ـطية، البـل و المتوـس
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ـة امتصاص و النتاج تنويع بغية فيها الستثمار البطاـل

ــتي ــاني اـل ــا، تـع ــل و منـه ــارف نـقــل و تحوـي المـع
بـهـا، القيـمـة ـفـوائض تحـسـين أجل من التكنولوجية،

بلدان في التعليم و العلمي البحث تقدرات تدعيم مع
بينهما الدخول فوارق من التقليل و العربي المغرب

اـلـتي الخارجـيـة اـلـديون لمـشـكل حقيقـيـة معالجة و
. فيها تتخبط
ـذا ـا لـه ـدان نوـصـي فإنـن ـي، المـغـرب بـل ـحـتى العرـب

التـجـاري النفـتـاح معطـيـات ـمـع النـسـجام تستطيع
ــتي ــة تفرضـــها اـل ــادل منطـق ــرة التـب الورو- الـح

ـام من ابتدءا إتقامتها المرتقب من التي متوسطية ـع
2010: 

سياســاتها نهــج تغييــر فــي الســراع ضــرورة
علــى خاصة بالبحث ذلك و المنجزة، الستثمارية
التي الصناعية، النتاجية الفروع و       القطاعات

المنطـقـة، ـفـي فيـهـا تنافـسـية لها تكون أن يمكن
القصيرة. الجال في إدراكه صعب هذا و

ـث ـن البـح ـة اســتثمارات ـع ـص تغطــي أجنبـي نـق
رؤوس مــن سواء الداخلية، الستثمارية المقدرة

المنطقة في ضعيفة تبقى التي و   أوروبية أموال
. أوروبية غير أو

التـحـاد بـلـدان ـمـن العرـبـي المغرب بلدان تتطلع
ـي ـي الوروـب ـة إطــار ـف الورو- الشــراكة اتفاتقـي
ـا مشكلة معالجة في مساعدتها متوسطية، ديونـه
ـدهورة وضعيتها من الخروج في و الخارجية، المـت

مشابهة شجاعة مالية سياسة على بالتقدام هذه،
ـاءMarshall(  مارشــال لمخطــط ـويلي،وإلـغ ) التـم

*****  تقسنطينة للساتذة العليا المدرسة



بلدان بين ما للتعاون جديدة سياسة نحو  ،،،، منصوري الشريف محمد

                      161         لعربي ا المغرب وبلدان الوروبي الحتحاد

ـى ـل عـل ـك التـق ـديون تـل ـددة اـل الطــراف المتـع
تحوـيـل و الوروـبـي، التـحـاد طرف من الممنوحة

تموـيـل أـجـل ـمـن المحلـيـة العملة إلى منها جانب
ـة ـة و البيـئ ـة و حماـي ـة، الســواحل ترتقـي و البحرـي

ـل ـانب تحوـي ـا ـج ـى منـه ـي أســهم إـل النشــاط ـف
 الصناعي و التقتصادي

ـا ـع كـم ـدان تطـل ـدان ـمـن العرـبـي المـغـرب بـل بـل
الورو- الشراكة اتفاتقية ظل في الوروبي التحاد

المرحلــة تجــاوز علــى مســاعدتها متوســطية،
برامجـهـا تـطـبيق ـفـي و بـهـا، تـمـر اـلـتي النتقالية

اتقتصادي استقرار بخلق لتقتصادياتها، التصحيحية
ـــــا، ـــــبط و بـه ـــــات ـض التقتـصـــــادية التوازـن

) .  الداخلية و منها الكبرى( الخارجية
بتطــوير لتقتصادياتها، الجزئية الجوانب تدعيم مع

ـمـن و تكنولوجـيـا التقتـصـادية مؤسساتها تفعيل و
مواجهــة على تقادرة جعلها و أعمالها، إدارة حيث

إتقاـمـة و الـسـواق فـتـح عـنـد الخارجـيـة التنافسية
. الحرة التبادل منطقة

ــى مســـاعدتها و ــاز عـل ــج إنـج خصخصـــة براـم
. العاجزة العمومية التقتصادية مؤسساتها

ـتراح ـاون اتـق ـي تـع ـى مبـن ـا الشــراكة عـل ـن ـم بـي
و الورو- مغاربـيـــة الـشـــركات و المؤسـســـات

Alliances(  التزاوج إستراتيجية عبر سواء تعميمها،

بـيـن علتـقـة وـجـود خلل ـمـن المؤسـسـات ) بـيـن
ـفـي كلـهـا تـشـترك مـسـتقلتين أـكـثر أو ـشـريكتين

تحقـيـق وراـئـه ـمـن تـسـعى معين مشروع تحقيق
ـة إـسـتراتيجية ـعـبر أو مـشـتركة، اتقتـصـادية ربحـي
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تـقـوم أـيـن المؤسـسـات  ) بـيـنFusions(  التلـحـم
بـشـكل أخرى، مؤسسة حيازة أو بشراء مؤسسة

اـلـبيع ـعـروض خلل ـمـن ذـلـك و كـلـي، أو جزـئـي
ـا، المعلن و المقترحة العمومية ـن أو عنـه خلل ـم

ـشـركة تـشـكيل بـهـدف أـكـثر أو ـشـريكتين إتـحـاد
)Absorption(  امتصاـصــها ـعــبر ـســواء واـحــدة،  
أـخـرى ـشـركة طرف من شركات عدة أو لشركة
ـدة ـبر ،أو واـح ـع ـع أو  ) شــريكتينRéunion(  تجمـي

. تماما مستقلة واحدة شركة في أكثر
ـفـي ـكـبيرا نجاحا الستراتيجيات هذه عرفت تقد و

التنمـيـة و التـعـاون منظـمـة بـلـدان ـلـدى التـطـبيق
شركات زوال شهدنا أين  )،OCDE(      التقتصادية

المـجـالت ـمـن ـكـثير ـفـي أخرى شركات ظهور و
و مـجـالت:الـخـدمات ـفـي خصوـصـا و التقتصادية
ــةIngénierie( الهندســـة وســـائل و  ) والمعلوماتـي

العلم.
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